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https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/

Akciócsoport C2: Az idősek aktív, önálló életének 
meghosszabbítása nyitott és személyre szabott 
megoldások elterjesztésével
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére

AZ IKT MEGOLDÁSOK SEGÍTHETIK AZ EGÉSZSÉGES IDŐSÖDÉST

AZ IKT MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSÉT HÁTRÁLTATÓ TÉNYEZŐK

segíthetik meghosszabbítani az idősek önálló életét, segítségükkel kitolható 
az otthon biztonságban folytatott aktív életmód időtartama -az okos otthon 
megoldások (világítás, elesés érzékelés, biztonságtechnika stb.) révén

megnő az idősek társadalmi bevonásának és részvételének potenciálja 
– video konferencia vagy közösségi média használata a rokonokkal való 
kapcsolattartásra

fokozzák a gondozói munka minőségét és a gondozási ellátást gazdaságilag 
fenntarthatóvá teszik – a kórházi tartózkodások számának csökkentése és 
elkerülése távmonitoringgal, biztonsági monitoringgal.

TECHNIKAI KORLÁT: 
a nyitott és átjárható megoldások 
hiánya, a jelenlegi megoldásokat 
egy-egy gyártó nyújtja, a termékek 
jellemzően nem tudnak egymás 
között kommunikálni, nem kompa-
tibilisek más gyártók termékeivel, 
nem kombinálhatók más célok 
érdekében

TÁRSADALMI KORLÁT: 
az idősek bevonásának 
hiánya a termékek és 
szolgáltatások fejlesztésébe

GAZDASÁGI KORLÁT:
Kevés a meg�zethető és piacilag 
életképes megoldás, gyors 
technológiai evolúció és bonyolult 
üzleti modellek

SZAKPOLITIKAI KORLÁT:
kevés az átfogó bizonyíték 
a befektetések megtérüléséről

@#?

MIT TESZÜNK AZ IKT MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSÉÉRT?

Az EIP-AHA támogatja az állami és magán szereplőket EU szerte, hogy járuljanak hozzá az IKT 
megoldások elterjedéséhez az alábbiakon keresztül:

A nyitott és átjárható IKT megoldásokhoz 
közös szabványok kidolgozásának 
ösztönzésével, hogy a különféle IKT 
termékek/szolgáltatások tudjanak 
egymással kommunikálni és együttesen 
kínáljanak integrált szolgáltatásokat a 
különféle helyzetekben és használatokra

A végfelhasználók felelősséggel való 
felruházása, hogy a végfelhasználók jól 
infomáltak legyenek, részt vegyenek az 
IKT megoldások tervezésében és megbíz-
zanak a szükségleteiket leghatékonyabban 
kielégítő megoldásokban

Az innováció közbeszerzésének előseg-
ítése: lehetővé tenni a közintézmények 
számára, hogy a piacon még nem széles 
körben elérhető innovatív termékek és 
szolgáltatások beszerzését pályáztassák 
meg

Az átjárhatóságot biztosító IKT meg-
oldások megtérülésének vizsgálata, 
a magán szektor számára befektetésileg 
vonzóvá tenni ezt a területet

HOGYAN:
• eszköztár és útmutatók
• együttműködési platform a tapasztalat cseréhez 
  és tudás megosztáshoz

HOGYAN:
• javaslatok a szabványosításra és az átjárhatósági   
  folyamatokhoz
• eszköztár és útmutatók az önálló életet támogató 
  felhasználó-központú innovációs megoldásokhoz

HOGYAN:
• az értékelési módszerek és mérőszámok 
  meghatározása
• jelentés az eddigi bevezetések során tapasztalt 
  jelenlegi társadalmi és gazdasági megtérülésről
• a gazdasági-társadalmi megtérülési 
  bizonyítékok összegyűjtése

HOGYAN:
• együttműködési platformok a tapasztalat     
  cseréhez és tudás megosztáshoz
• útmutatók az innovatív közbeszerzés 
  végrehajtásához

MIT TESZÜNK AZ IKT MEGOLDÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

JELENLEGI ÁLLAPOT: 
a különféle gyártók és szolgáltatók 
többféle megoldást kínálnak, 
amelyek egymással nem 
kompatibilisek

IDEÁLIS HELYZET:
a különféle gyártók/szolgáltatók többféle, 
átjárható megoldást kínálnak, amelyek 
egymással integrálhatók.

A közigazgatás innovatív 
közbeszerzést indít az idősek 
számára nyújtott szolgáltatások 
átjárthatóságának megoldására, 
a szolgáltatások integrálására

Központi ajánlati felhívás olyan 
integrált szolgáltatásokról, 
amelyek megfelelnek a közös 
szabványoknak, biztosítják átjár-
hatóságot és részt vettek idősek 
a tesztelésükben

TÁVSEGÍTSÉG

SZÁLLÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁS

OTTHONI
ÁPOLÁS

INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁSI 
MODELL AZ EREDMÉNY

1 SZOLGÁLTATÓ
otthoni gondozás

3 SZOLGÁLTATÓ
otthoni gondozás
Távsegítség

5 SZOLGÁLTATÓ
Szállítási szolgáltatás

2 SZOLGÁLTATÓ
otthoni gondozás
szállítási szolgátatás

4 SZOLGÁLTATÓ
Távsegítség
Szállítási szolgáltatás

Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére
Az Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére (EIP-AHA) 2012-ben jött létre EU, nemzeti és regionális szintű érdekeltek, a témában 
különféle szakpolitikai területeken működő állami és magán szektor szereplők összefogására. Együtt tudást és tapasztalatot osztanak meg a közös érdekek mentén, valamint 
köteleződnek el tevékenységekben és projektekben, hogy az idősödő lakosság szükségleteit kielégítő innovatív megoldásokat találjanak.
Az EIP-AHA keretében a kezelési tervek betartatása akciócsoport azon dolgozik, hogy az idősek életminősége és az egészségügyi állapota javuljon. Ennek érdekében felhívják 
a figyelmet a kezelési tervek betegek általi betartásának fontosságára, erősítve a betegek szerepét, amelynek révén javulhat az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonysága.


